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Relíquia de beato chega a Rio Preto 
São José do Rio Preto, 12 de setembro de 2007  
 
Cecilia Demian 
 
Parte de um osso da mão do 
Beato Mariano de la Mata 
Aparício já está em Rio Preto, 
sob a guarda do padre 
agostiniano Salvador Aparecido 
dos Santos, pároco da igreja 
Santa Rita, Vila Santa Maria. A 
peça será exposta no próximo 
dia 22, sábado, na paróquia, 
durante as missas da 15 horas e 
das 19h30. “Escolhemos 
também a missa das 15 horas, 
porque todo dia 22 celebramos a 
santidade de Santa Rita, cuja 
data oficial na Igreja é 22 de maio”, disse padre Salvador. “Sempre no dia 
22, fazemos a bênção das rosas, outra tradição ligada à Santa Rita. 
Padre Mariano tinha devoção a essa santa agostiniana, propagou-a 
sempre e foi diretor espiritual das Oficinas de Santa Rita, de costura 
voluntária”, completou o pároco.  
 
A relíquia, junto com outras retiradas pela Ordem Agostiniana de São 
Paulo, foi enviada ao Vaticano para reconhecimento oficial depois da 
beatificação do Padre Mariano em 5 de novembro de 2006. De Roma, foi 
enviada a São Paulo, à sede dos padres agostinianos na Vila Mariana, e 
de lá para Rio Preto. Depois do dia 22, a relíquia será levada para São 
Paulo, definitivamente. Duas outras menores virão para as paróquias 
Santa Apolônia, de Engenheiro Schmitt, e Santa Rita, de Rio Preto. “Com 
o reconhecimento oficial do Vaticano, elas podem ser motivo de 
veneração pelos católicos que vêem no Beato Mariano um testemunho de 
fé, amor, caridade e vida cristã. A relíquia é uma realidade simbólica que 
nos remete ao sagrado”, afirma padre Salvador. No cargo desde 1º de 
janeiro deste ano, padre Salvador é formado em Filosofia pela PUC 
Curitiba e estudou em Madri até o ano passado.  
 
A paróquia Santa Rita de Rio Preto já criou 15 Oficinas de Santa Rita, 
sendo duas na própria igreja, uma na Capela Santa Mônica, outra na 
Capela São Francisco. As restantes funcionam em outras paróquias de 
Rio Preto, Macaubal e Nhandeara. No próximo dia 5 de novembro, o 
pároco de Schmitt, padre Oscar Clemente inaugura na Igreja Santa 
Apolônia o altar do beato, com imagem e relíquia. O costume de se 
venerar (diferente de adorar) um fragmento do corpo ou objetos de 
pessoas tidas como santas é citado pelo Concílio de Trento, na sua 
terceira fase, em 1561. “Relíquia é aquilo que resta dos corpos dos 
santos, ou os objetos que estiveram em contato com Cristo ou com os 
santos.  
 
São veneráveis porque os corpos dos santos foram templos e 
instrumentos do Espírito Santo e ressuscitarão um dia na glória.” (Concílio 
de Trento). No caso do Padre Mariano, em outubro de 2006, seus ossos 
foram transferidos do túmulo dentro da igreja Santo Agostinho para um 
altar no mesmo templo, com autorização do padre Fernando Rojo, 

  Edvaldo Santos   

Padre Salvador da Igreja de Santa Rita 
com a relíquia do beato 
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postulador da causa de beatificação. Na presença do pároco Pablo 
Tejedor, do superior-geral padre Agustín Alcalde e de médico legista, 
foram retirados fragmentos de ossos para servir de relíquias em algumas 
comunidades agostinianas. Quem autoriza a posse de relíquias do Beato 
Mariano é sempre o postulador padre Fernando Rojo, de Roma. 

 
 

    

   25/10/2007 - Polícia apreende avião com contrabando 
   25/10/2007 - Delegado preso ganha indenização 
   25/10/2007 - Metalúrgico morre após ser esfaqueado 
   25/10/2007 - Chuva faz aeroporto operar por instrumento 
   25/10/2007 - Cabeleireiro será indenizado em R$ 11,5 mil 
   25/10/2007 - Inquérito apura denúncia de abandono 
   25/10/2007 - Estado libera R$ 1,2 milhão para região 
   25/10/2007 - PM captura foragido da Justiça 
   25/10/2007 - Ladrões invadem residência no Macedo Telles 
   25/10/2007 - Dupla assalta posto de gasolina no bairro Eldorado 
   24/10/2007 - Um bairro sob as bênçãos de São Judas 
   24/10/2007 - Acidente com ônibus da Circular fere bebê 
   24/10/2007 - Trafegar por estrada de terra vira ‘calvário’ 
   24/10/2007 - Polícia apura denúncia de abandono de idosa 
   24/10/2007 - Juiz manda Fundação Casa asfaltar vicinal 
   24/10/2007 - Projeto agiliza obtenção da dupla cidadania 
   24/10/2007 - Estudante de 16 anos xinga policial militar 
   24/10/2007 - Arprom comemora 40 anos com churrascada 
   24/10/2007 - Júri condena homem a nove anos de prisão 
   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 
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